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AH Nguyễn Đức Thịnh
Cảm ơn anh Trực và Ban Biên Tập đã hoàn
thành xuất sắc Lá Thư Công Chánh.
BPT
Cám ơn AH đã mau mắn trả lời cho Ban Phụ
Trách Lá Thư với những lời khen ngợi.
Nhờ sự tổ chức và lòng hăng hái của các anh
em cộng tác với sự kinh nghiệm lên khuôn tờ
báo, đa số đều thông qua Internet nên kết quả
mới nhanh chóng được như vậy.
Cái cần thiết nhất của Lá Thư là bài viết của các
anh chị em AHCC có quan tâm.
Nhân dịp này BPT cũng mong AH sẽ có một vài
bài viết trong những số báo tới về những kỷ
niệm xưa khi còn đi học hay đã đi làm ở Pháp,
Việt Nam hay tại Mỹ… Các bài viết ấy chắc sẽ
được các độc giả của LT ủng hộ tận tình!
AH Trần Khương
Thân gửi đến anh chị và gia đình và toàn thể
các anh chị trong Ban Phụ Trách và toàn gia
quyến lời chúc sức khỏe và mọi điều an lành,
như ý.
Thân, Trần Khương
BPT
Xin cám ơn AH đã có thư và lời chúc sức khỏe
tới các anh em AHCC. Đại dịch Covid-19 quả
thật là mối lo chung cho mọi người. Mặc dù đã
có thuốc chủng ngừa mà sự lây lan vẫn chưa
thuyên giảm.
Xin AH giữ gìn sức khỏe, sớm được chích mũi
thứ 3 và mọi sự đều được an bình.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

AH Vĩnh Phu
Ái hữu Vĩnh Phu đã nhận được LTCC số 116,
rất cảm ơn Ban Biên Tập, xin gởi check $30 đến
Ban Phụ Trách LTCC, Vĩnh Phu
BPT
Cám ơn AH Vĩnh Phu đã có thư hồi âm lại kèm
theo check yểm trợ tài chánh cho LT, thật là một
điều vui lớn cho BPT.
AH lâu nay có sáng tác gì mới không, mời AH
viết cho LT sắp tới một vài bài về hồi ký (thuở
còn đi học, lúc đi làm, khi đã về hưu…), hoặc
văn thơ về Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng, v.v… hay là
một vài bài nghiên cứu hay huyền thoại về các
vua quan triều Nguyễn… mà AH chắc có nhiều
tài liệu.
Tất cả đều là những đề tài hấp dẫn đáng viết
đáng coi.
Cám ơn AH trước.
AH Phan Thành Đôn
Đã nhận được trước sau 2 số báo AHCC 115 &
116. Xin chân thành cảm ơn quý vị trong BPT.
Đính kèm theo đây check 40 đô la để nuôi
dưỡng LT AHCC. Phan Thành Đôn
BPT
Cám ơn AH Đôn đã có thư gửi về BPT để báo
tin đã nhận được 2 số LT 115 và 116 và check
yểm trợ tài chánh cho LT!
Welcome AH đã trở về lại với trường xưa bạn
cũ. Có lẽ AH là một trong những anh em gia
nhập nhóm AHCC trễ nhất, mặc dù AH đã qua
Mỹ từ lâu. Tuy nhiên trễ còn hơn không. Để
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hâm nóng tình cố cựu, AH có thể tìm đọc các số
LT cũ còn tồn kho (chưa gửi) nơi BPT, hoặc vào
trang nhà (web) http://ltahcc.com để tìm đọc
những số báo cũ (từ đầu).
Mặt khác với nhiệt tình sẵn có BPT cũng mong
AH tham gia một bài viết vào số sắp tới để cho
LT thêm phần khởi sắc.
Một đề tài xin gợi ý là: “Vì sao giờ này tôi mới
gia nhập nhóm AHCC Việt Nam”.
Chúc AH luôn được sức khỏe và giữ mãi tình ái
hữu lâu dài …
Bà Nguyễn Văn Thái
Kính chúc BPT Lá Thư sức khỏe, an lạc. Sự
đóng góp công sức của quý AH giữ gìn LT trong
suốt 45 năm qua thật đáng trân trọng. Mong
thay LT được trường tồn trong nhiều năm kế
tiếp!
BPT
Cám ơn chị Thái đã có thư thăm hỏi và khen
ngợi BPT chúng tôi.
Phải nói, Anh Thái mất đi là một sự thiếu vắng
lớn trong sự sinh hoạt của anh em BPT hiện
thời. Nhưng chúng tôi cũng chỉ là một trong
những BPT mà thôi.
Sự khai sinh và trường tồn của LT cũng là nhờ
công sức đóng góp và nỗ lực của rất nhiều các
anh chị em TH và AHCC và các BPT tiền nhiệm
từ trước đến nay. Ngày đó, các anh chị em
AHCC còn trai trẻ đang hăng hái trong công
việc, thi cử, mưu sinh… LT AHCC lúc đó là một
nhịp cầu kết nối các anh em cố cựu trong ngành
nghề Công Chánh, Kỹ Thuật với nhau... Những
tin tức về tỵ nạn, vượt biển, vượt biên, những
thông tin về công ăn việc làm, những tài liệu về
thi cử: EIT, PE, SE… đều được thông báo cho
nhau qua các Lá Thư...
Ngày nay, sau hơn 45 năm, mọi người ai cũng
mỏi mệt, người AHCC trẻ nhất cũng đã ngoài 60
tuổi rồi. Do đó đề tài tạo lập Lá Thư cũng như
nhu cầu tìm đọc Lá Thư đã giảm đi rất nhiều. Vì
vậy, chị cũng hiểu là vì sao mà sự sinh hoạt của
LT đã trở nên chậm chạp như ngày nay.
Ban PT rất cám ơn và cảm động trước những
lời chúc sức khỏe và sự quan tâm của chị Thái.
Thành thật đa tạ chị.

TRANG 3
AH Đoàn Đình Mạnh
Thân gởi anh Trực và quý anh trong Ban Phụ
Trách LTAHCC,
Trước hết tôi xin có lời cảm ơn và ngợi khen anh
Trực và quý anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư
đã bỏ ra rất nhiều thì giờ và công sức để hoàn
tất LT số 116 một cách tốt đẹp trong giai đoạn
dịch Covid-19 loại Delta variant đang hoành
hành trên khắp thế giới.
Kế tiếp tôi xin cảm ơn quý anh đã theo đề nghị
của tôi một năm ra một Lá Thư AHCC thay vì
tạm ngưng. Tôi biết đây là sự hy sinh lớn lao
của anh Trực đã Phụ Trách LT 4 năm và ra liên
tiếp đủ 8 số từ LT 109 đến LT 116, nhưng không
có người thay thế lại tiếp tục "vác ngà voi". Anh
Trực chắc biết rằng anh mà tạm ngưng thì
LTAHCC sẽ chấm dứt. Cũng như tôi mà ngưng
làm XLTV Ái Hữu & Thân Hữu Công Chánh
Melbourne thì Úc Châu sẽ không có ai làm Đại
Diện.
Chúc anh Trực, quý anh trong BPT LTAHCC và
gia quyến luôn luôn an vui và mạnh khỏe.
Thân mến, Mạnh
BPT
Anh Mạnh thân,
Cám ơn anh lúc nào cũng vui vẻ lạc quan và có
những đóng góp tích cực vào các sinh hoạt
cộng đồng của các anh em TH và AHCC.
Ý kiến một Lá Thư một năm trời (không phải
Một Vành Đai Một Con Đường!) của anh cũng
như của một số anh em AHCC khác cũng xuất
phát từ hoàn cảnh “lão hoá” của các anh em
trong cộng đồng Ái Hữu chúng ta. Sau hơn 45
năm sinh hoạt, các nhu cầu liên lạc về tin tức,
công ăn việc làm, các tâm sự, hồi ký về vượt
biển, vượt biên đã cạn dần, các AH lão thành,
các AH trung niên khi xưa cũng tìm nơi yên
nghỉ... các thành viên còn lại chỉ là một nhóm
nhỏ vài trăm người ở tuổi về hưu.
Sự cố gắng kéo dài LT AHCC chỉ là một nỗ lực
chẳng đặng đừng của môt nhóm rất nhỏ trong
các anh em. Nhưng dù sao đi nữa, cố gắng đó
vẫn là không than trách và cố gắng đó là để
“Giữ cho còn có nhau!”
Ở miền Nam Úc, anh Mạnh đã đứng ra nhận
lãnh trách nhiệm đại diện các anh em AHCC
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AH Nguyễn Văn Hiệp thông báo trên
Facebook LT AHCC

trong vùng thì vai trò của anh là tối quan trọng
và chắc chắn không có ai nghĩ đến việc thay thế
anh đâu. Ngày xưa thầy Tạ Huyến ở Sài Gòn
cũng như ở Bắc Cali (San Jose, vùng Vịnh) vẫn
được gọi là hội trưởng muôn năm của hội
AHCC chúng ta… thì nay, anh Đoàn Đình Mạnh
là “đại diện dài dài” của các anh em AHCC Nam
Úc đấy, mong anh cứ vui vẻ nhận lời!!!

Anh Nguyễn Thanh Liêm, trưởng Nhóm AHCC,
Phú Thọ (ở Việt Nam) đã bị tai nạn xe tại Củ Chi
trưa nay và đã mất ở bệnh viện Xuyên Á chiều
nay, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Thân mến chúc anh và gia định luôn được vui
khỏe

AH Khưu Tòng Giang thông báo:

AH Phan Văn Nho
Anh Trực thân,
Về việc in LT AHCC Số 115 mà bà Phan Đình
Tăng hỗ trợ, anh Nguyễn Thanh Liêm đã in và
phổ biến cho AHCC ở VN. Nhưng AH Liêm quên
và không thông báo cho biết.
Nay AH Liêm đã mất, xin được thay mặt nhóm
AHCC SG cám ơn bà Phan Đình Tăng đã quan
tâm.
Thân chào, AH Phan Văn Nho, KSCC14 (71-75)
BPT
Anh Nho thân mến,
Cám ơn anh Nho đã có thư cho biết tin tức về
việc bà Phan Đình Tăng đã gửi tiền yểm trợ
(qua anh Nguyễn Thanh Liêm) cho việc in lại LT
AHCC Số 115 tại Sài Gòn.
Tuy nhiên, anh Nho cho biết, anh Liêm vì công
việc đa đoan và bị mất đột ngột nên anh chưa
kịp thông báo cho BPT LT để cám ơn bà Phan
Đình Tăng vể sự trợ giúp này.
Nhận được tin này BPT LT xin thành thật:
1. Cảm ơn bà Phan Đình Tăng đã yểm trợ tài
chánh cho việc in lại LT AHCC số 115 để
phân phối cho các anh chị em AHCC tại VN;
2. Cảm ơn cố AH Nguyễn Thanh Liêm đã hoàn
thành việc in ấn và phân phát LT này cho
các anh chị em AHCC tại Sài Gòn, và
3. Cảm ơn anh Phan Văn Nho đã thông báo
một tin quan trọng cần chia sẻ với các TH và
AHCC trong sinh hoạt cộng đồng của chúng
ta.
Tin Buồn: AH Nguyễn Thanh Liêm đã
mất!

Nguyễn Văn Hiệp

Vừa được tin không hay là bạn Khoá 5 mình là
Nguyễn Thanh Liêm vừa bị tai nạn xe tại Củ Chi
và qua đời tại bệnh viện Xuyên Á ngày 28 tháng
6, 2021. Thật là đau buồn một lần nữa khi một
bạn cùng khoá ra đi.
Mong bạn Liêm được an nghỉ đời đời và không
còn bận tâm việc xây cầu từ thiện nữa.
AH Hà Quốc Bảo sẽ gởi tiền phúng điếu về VN
và có thể đặt một vòng hoa cho Khoá 5 mình
nếu chưa chôn cất.
Mong các bạn cầu nguyện cho Liêm được sớm
siêu thoát
Theo chi tiết của Hà Quốc Bảo mới gọi về cho
Minh, bạn cùng phòng với Liêm:
Sáng ngày 6/28/21 Liêm muốn lấy xe đi Bộ Xây
Dựng gì đó nhưng Minh cản không cho đi vì trời
nóng quá. Minh đi chợ về thì Liêm đã đi mất.
Liêm vì trí nhớ kém nên đi lạc lên Củ Chi và bị
xe vận tải đụng và xe bỏ trốn. Hiện giờ Liêm
đang được tẩm liệm tại VN.
Bảo sẽ gởi về 5 triệu VNĐ để mua vòng hoa và
phúng điếu. Vì Liêm không có thân nhân gì nên
mình không gởi nhiều được.
Cô Nguyễn Bích Thủy trả lời
Cháu tên Bích Thủy là cháu ruột của chú Liêm,
xin thay mặt gia đình cảm ơn tấm chân tình của
các cô chú bạn bè của chú Liêm. Hiện nay gia
đình chú Liêm gồm chị, em trai và các cháu
cùng lo hậu sự cho chú Liêm.
Trân trọng, Bích Thủy
AH Phạm Hữu Quang
Thành thật chia buồn cùng tang quyến trước sự
ra đi đột ngột của anh Liêm. Cầu chúc hương
linh anh LIêm sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Phạm Hữu Quang
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BPT
Ban Phụ Trách Lá Thư xin thành thật cám ơn
các AH Nguyễn Văn Hiệp, Khưu Tòng Giang,
Hà Quốc Bảo, Phạm Hữu Quang, cô Nguyễn
Bích Thủy đã cho biết tin buồn và nhiều chi tiết
về sự thất lộc của AH Nguyễn Thanh Liêm, Kỹ
sư Công Chánh Khoá 5, tốt nghiệp năm 1966 tại
Saigon trong một tai nạn lưu thông tại Củ Chi
khi anh đang trên đường lo cho công tác thiện
nguyện “Xây Cầu Từ Thiện” mà anh đã theo
đuổi và thực hiện trong nhiều năm qua tại Việt
Nam.
Sự ra đi của AH Nguyễn Thanh Liêm cũng như
các cố AH Lê Chí Thăng, Lê Văn Sâm đã là một
sự mất mát to lớn cho nhóm các KSCC hồi hưu
thiện nguyện tại VN đang công tác xây cầu từ
thiện.
BPT LT xin chân thành cầu chúc Hương Linh
AH Nguyễn Thanh Liêm sớm được an nghỉ nơi
cõi Vĩnh Hằng.
Bà Trần Mộng Châu
Cảm ơn quý ái hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư
Số 114. Hình ảnh đẹp, bài vở soạn rất công phu.
Xin gửi chi phiếu $40.00 ủng hộ Lá Thư.
Kính, bà Trần Mộng Châu
BPT
BPT Lá Thư xin thành thật cám ơn bà Trần
Mộng Châu đã có thư khen ngợi Lá Thư và
không quên yểm trợ cho BPT có thêm tài chánh
để in ấn và phát hành những Lá Thư kế tiếp.
Các anh chị em TH và AHCC hiện nay vẫn
thường tưởng nhớ tới cố AH Trần Mộng Châu
xưa kia vẫn thường hăng hái, năng nổ trong
sinh hoạt cộng đồng AHCC từ việc tổ chức hội
họp, viết bài góp ý, gây quỹ v.v... với cái chí
hướng tạo lập một hội AHCC ngay tại Saigon từ
thời kỳ 1955-56,… một thời xưa linh hoạt đã qua
rồi.
BPT xin cám ơn và chúc Bà luôn được nhiều
sức khỏe và vui mạnh.
AH Đỗ Hữu Hứa
Mến gởi anh Trực và quý anh trong Ban Phụ
Trách LTCC,

TRANG 5
Quý anh vừa hoàn tất một cách mỹ mãn LT số
116, thế là quý anh đã thực hiện 8 LT từ số 109
đến số 116, một con số kỷ lục, thật tuyệt vời. Tôi
cảm phục anh Trực và quý anh đã bỏ công sức
rất nhiều và hy sinh thì giờ quý báu để phục vụ
anh em Công Chánh trên toàn thế giới…
Nay anh Trực nhận thấy không có ai xung
phong ra vác ngà voi thay thế anh nên anh Trực
cùng ban phụ trách LT cho biết sẽ cố gắng ra
hàng năm một LTCC từ năm 2022; tuy ít nhưng
cũng còn hơn không có và LT CC chúng ta vẫn
được trường tồn…
Thành thật cảm ơn rất nhiều anh Trực và quý
anh trong Ban Phụ Trách LTCC. Xin cầu chúc
quý anh dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc
và trường thọ.
Thân mến, Hứa
BPT
Kính anh Hứa,
Đáng lý ra thư này của anh phải được anh Trực
trực tiếp trả lời, nhưng có lẽ vì khiêm nhường
hay tế nhị nên anh Trực đã để BPT trả lời.
Thực tình mà nói, hiện nay các anh chị em TH
và AHCC đều đẫ trên 60 tuổi rồi, đa số đều đã
nghỉ hưu, những AH lão thành hầu như đã quy
tiên hay không còn sinh hoạt bình thường được
nữa, tầng lớp thanh niên hay trung niên khi xưa
nay cũng trở nên uể oải, khả năng và nhu cầu
viết và đọc cũng kém dần. Ngay cả ngành báo
chí, in ấn, sách báo trên thế giới cũng đi xuống,
do đó sự viết, đọc và làm LT AHCC cũng bị suy
giảm. Anh Trực là người đang đứng mũi chịu
sào cho LTAHCC trong 4 năm vừa qua, nay
muốn nghỉ mà không kiếm được người thay thế
nên anh ấy lại phải gồng mình gánh vác, kéo dài
thêm vài năm nữa, nhưng giảm nhẹ đi bằng
cách mỗi năm một LT AHCC mà thôi.
Đấy cũng là kết quả hiện thời, Chuyện ngày mai
tương lai còn dài, kết cục ra sao nào ai biết
được.
Thành thực cảm ơn anh Hứa. Anh lúc nào cũng
hăng say, lạc quan và vui vẻ yêu đời. Anh năm
nay chắc cũng phải ngoài 90 tuổi rồi? Chúc anh
luôn được nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an
lạc. Đa tạ.
AH Mai Thanh Toàn

TRANG 6

Tình trạng của Ông Lân lúc này rất xuống cấp;
phải trong tình trạng lâm sàng, không còn đi lại
được nữa. Việc chăm sóc trở nên rất vất vả, mà
cô Đức (vợ Ông Lân) thì sức khỏe cũng không
được tốt. May nhờ có anh Nho tìm giùm được
một bà giúp việc rất chịu khó và đảm đang... Lúc
này Ông Lân gần như không còn nghe điện
thoại hay nói chuyện với ai được nữa.
Xin chúc các anh chị an lành. M.T. Toàn
BPT
Cám ơn anh Mai thanh Toàn đã cho biết tin tức
về sức khoẻ của Thầy Lân (Bùi hữu Lân, cựu
Tổng Giám đốc Bưu Điện VNCH, cựu Giáo Sư
Thính Giảng trường CĐCC 1957-1966). Như
vậy sức khỏe của Thầy đã thật là suy kém.
Được biết thêm anh Nho (Phan Văn Nho, KSCC
Khoá 14) cũng đã tìm giúp cho một bà giúp việc
để lo săn sóc sức khỏe của thầy Lân, nghĩa cử
này thật là quý báu…
BPT LT xin cám ơn anh Toàn đã có thư thông
báo và xin anh chuyển lời thăm hỏi và chúc sức
khỏe của các anh em AHCC hải ngoại tới Thầy,
cô Lân, anh chị Toàn, anh chị Nho và tất cả mọi
người liên hệ. Cám ơn anh Toàn rất nhiều.
AH Tôn Thất Thiện
Bạn Thuần thân,
AHCC Pháp đã nhận tất cả 3 thùng, 23 x 2
LTCC số 115 và 116 và đang gởi đến AH&TH.
Xin cám ơn các anh chị trong Ban Biên Tập
cũng như những người đóng góp bài vở đã bỏ
nhiều công sức cho Lá Thư phong phú và quá
đẹp. Kính chúc tất cả các anh chị và toàn người
thân yêu mọi sự an lành.
1) Không kể mình là hậu bối, các anh chị Công
Chánh còn lại trẻ nhất ở Pháp cũng đã 85 tuổi vì
thế số người tham dự đã bớt đi nhiều, do đó
Thuần gởi cho 12 đến 15 LTCC là quá đủ.
2) Thay vì gởi LT qua anh Hoa Trường Xuân,
Thuần dùng địa chỉ sau:
Tôn Thất Thiện
83 Avenue Ambroise Croizat
93150 Le Blanc Mesnil
France
Mình đang kêu gọi các anh chị đóng góp cho LT
năm 2021, sau khi nhận được sự ủng hộ của
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AH/TH Pháp mình sẽ nhờ con anh Xuân chuyển
đến Thuần như năm ngoái.
Thân mến và hy vọng sớm gặp nhau. TT Thiện.
AH Đỗ Hữu Hứa
Thưa quý anh chị,
Anh Tôn Thất Thiện đã đến tận nhà giao cho tôi
mấy Lá Thư Công Chánh số 115,116. Tôi ngạc
nhiên và có hỏi tại sao không gởi bưu điện, anh
chỉ cười mà không trả lời… Nghiệm ra là quỹ dự
trữ rất thiếu hụt! Tôi cảm phục anh Thiện rất
nhiều, đã bỏ công sức và thì giờ quý báu để
phục vụ anh chị em Công Chánh chúng ta trong
mọi việc quan, hôn, tang, tế và Lá Thư AHCC.
Tôi xin cám ơn anh Thiện rất nhiều nhé.
Tôi xin cầu chúc quý anh chị và bửu quyến được
dồi dào sức khỏe, bình an hạnh phúc luôn và
tránh bị lây nhiễm Covid-19, Delta vô cùng nguy
hiểm...
Thân kính, Hứa
BPT
Chúng tôi xin thành thật cảm ơn anh Thiện rất
nhiều đã một tay góp sức việc phân phối Lá Thư
đồng thời cũng đã giúp sức chúng tôi rất nhiều
trong việc kêu gọi đóng góp để gìn giữ Lá Thư
của chúng ta.
Thay mặt Ban Phụ Trách, Trần Đức Thuần
AH Nguyễn Xuân Mộng
Thân gửi anh Trực,
Xin báo tin quý anh, tôi đã nhận được LT 116.
Xin cám ơn anh Trực và quý AHCC trong Ban
Phụ Trách Lá Thư AHCC Số 116 và xin tán thán
công lao và hy sinh của quý anh để cho LT còn
mãi mãi, giữ cho chúng ta “Giữ Cho Còn Có
Nhau”.
Thân ái chào quý anh, Nguyễn Xuân Mộng.
BPT
Kính gửi anh Mộng,
Cám ơn anh luôn luôn có nhã ý gửi lời thăm hỏi
đến BPT Lá Thư AHCC. Kể từ LT số sau, xin
anh gửi cho anh Thuần, email sau:
thac53@comcast.net
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Thành thật cảm ơn anh. Chúc anh luôn an mạnh
và tránh dịch Covid-19.
Kính, Trực
TH Lệ Khánh Lê
Kính gửi quý anh chị trong Ban Phụ Trách Lá
Thư AHCC 1976-2021,
Tôi là Lệ Khánh Lê, em của anh Phùng Q. Lê.
Thưa anh Phùng nay đã dời về Dallas, Texas.
cho nên xin thông báo quý anh chị địa chỉ mới
của anh Phùng như sau:
Phung Q. Le
4642 N. Jupiter Rd.
Apt# 916
Garland, TX 75044
Tel: Home: 469-573-9392
Cell: 240-426-1972 or 301-273-8381
Xin kính chào quý anh chị. Lệ Khánh Lê
BPT
Cám ơn bà Lệ Khánh Lê, hiền muội của AH Lê
Quang Phùng.
BPT LT sẽ sửa đổi địa chỉ của AH Phùng trên
danh sách địa chỉ các TH và AHCC trong số tới.
Anh Phùng chắc quá bận lo việc dọn nhà di
chuyển, tới độ quên cả việc quan trọng này.
Rất cám ơn bà Lệ Khánh.
AH Đào Hữu Dinh

TRANG 7
Bà Phạm Sương
Kính gửi Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh
Rất vui khi thấy trong ban Phụ Trách có tên anh
Phạm Nguyên Hanh (giống y như tên họ ông xã
tôi (đã mất hơn một năm rồi)) và xin gửi kèm
$100. Xin chúc Lá Thư Ái Hữu Công Chánh luôn
trường tồn. Phạm Sương
BPT
Kính gửi chị Sương,
Vậy ra tới nay chị mới biết là nhóm AHCC mình
có tới 2 anh cùng tên Phạm Nguyên Hanh: một
anh ở Cerritos và một anh ở Huntington Beach.
Anh Hanh Cerritos thì chuyên về hầm mỏ và địa
chất; anh Hanh Huntington Beach thì chuyên về
địa chánh tại VN.
BPT rất cám ơn chị Sương. Lại một lần nữa
nhận được thư và tiền yểm trợ của chị, thật là
cảm động. Chúc chị luôn được vui khỏe và
thường xuyên theo dõi đọc LT AHCC. Đa tạ chị.
AH Khương Hùng Chấn và bà Nguyễn
Đình Viễn
Được tin từ AH Khương Hùng Chấn báo tin cho
biết: AH cùng hiền thê đã lái xe từ Houston sang
Oklahoma City thăm chị Nguyễn Đình Viễn. AH
Nguyễn Đình Viễn Kỹ Sư Công Chánh, Khóa 1,
đã tạ thế ngày 12 tháng 12 năm 2020, hưởng
thọ 81 tuổi như đã đăng tải trong mục Tin Buồn
của LTCC 116.

Thành thật cảm ơn sự cố gắng của anh em phụ
trách LTAHCC. Đào Hữu Dinh
BPT
BPT rất mừng nhận được thư của anh Dinh,
một AHCC ra trường năm 1962 (Khoá 1), mở
đầu cho chế độ 4 năm liên tục của trường
CĐCC trong TTQGKT Phú Thọ VN. Cám ơn
anh đã hồi âm và khen ngợi sự cố gắng của
BPT.
Thật tình đây cũng là một cố gắng kéo dài tuổi
thọ của Lá Thư, và để duy trì sợi dây liên lạc
của các anh chị em AHCC khắp các nơi, cả ở
VN lẫn hải ngoại…
BPT rất mong được anh tiếp tay với một vài bài
viết về những kinh nghiệm đã qua khi làm việc
hay lúc đã về hưu. Xin đa tạ trước.

Anh chị K.H.Chấn và chị Viễn bên di ảnh cố AH
Nguyễn Đình Viễn

TRANG 8
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Anh chị Chấn khi trở về có nhận được text từ chị
Viễn:

là AH Trần Trung Trực đa tài đã đóng góp nhiều
công sức cho Lá Thư.

Cảm ơn anh chị nhiều. Mình không biết nói gì
hơn hai từ: tuyệt vời. Anh Viễn thật may mắn có
những người bạn thân như anh chị. Thân chúc
anh chị thật nhiều sức khỏe và an bình.

Tôi xin phép được viết vài lời về 4 ái hữu vừa ra
đi, gồm 2 ái hữu là bạn cùng lớp second với tôi
ở lycée Petrus Ký tốt nghiệp năm 1947-48 và 2
ái hữu bạn cùng khóa 2 kỹ sư năm 1953-54.

Và text trả lời từ AH Khương Hùng Chấn:

1. Nhờ LTCC 113 tôi được biết sự biết sự ra đi
của 2 bạn học lycée Petrus Ký là Phan Kiều
Dương và Nguyễn Thế Diễn. AH Dương rời Việt
Nam năm 1948 để du học và tốt nghiệp kỹ sư tại
Pháp, làm việc cho đến ngày hưu trí và qua đời
tại Pháp. AH Diễn tốt nghiệp cán sự năm 1951
và sau đó nhập ngũ, rồi trở lại học tiếp và theo
AH Nguyễn Văn Mơ, AH Diễn đã đỗ thủ khoa
Khóa Kỹ Sư Công Chánh năm 1955-56.

Hi chị Viễn-Hồng Nhung,
Chúng tôi về tới Houston tối hôm qua sau 3
ngày lái xe đi Norman và Oklahoma City chơi.
Tuy hơi mệt do lái xe 8 giờ một chiều nhưng rất
vui vì mang tâm trạng của người đi xa trở về
làng cũ. Vui nhất là được gặp chị và ôn lại
những kỷ niệm với anh Viễn. Chúng tôi mừng
anh chị có 5 con trai gái mà tất cả đều thành
đạt. Cám ơn chị đã text cho chúng tôi. Chúc chị
một ngày an vui. KHChấn-Xuân.
BPT
Ban Phụ Trách rất cảm động khi được biết anh
chị Khương Hùng Chấn đã không quản ngại
đường sá xa xôi và đã lái xe từ Houston đi
Oklahoma City thăm hỏi và chia buồn cùng chị
Nguyễn Đình Viễn. Không biết tại hai tiểu bang
Texas và Oklahoma, đại dịch Covid-19 có là một
trở ngại cho các cụ cao niên hay không, nhưng
nếu có thì phải công nhận rằng anh chị AH
Chấn đã rất can đảm và có lòng quý mến với
bạn bè thân hữu của mình nên đã làm được
điều như vậy.
BPT rất lấy làm cảm phục tấm lòng và tình cảm
ấy của anh chị Chấn. Và nhân đây, BPT cũng
chúc mừng gia đình chị Nguyễn Đình Viễn đã
hoàn tất tốt đẹp với kết quả năm quý cô cậu đều
thành đạt trong cuộc sống!
AH Nguyễn Văn Ẩn
(Ghi chú của BPT: Vì khuôn khổ của mục Trả
Lời Thư Tín có giới hạn và vì thư của anh Ẩn
khá dài, cho nên chúng tôi xin được phép tóm
lược)
Kính gởi ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh.
Tôi đã nhận được LTCC số 116 tuyệt đẹp với
hình thức giấy trắng dày và láng bóng, chữ và
hình ảnh rất rõ, và nội dung phong phú về hình
ảnh và bài viết. Rất cảm ơn ban Phụ Trách nhất

2. Nhờ LTCC số 115 tôi được biết sự ra đi của 2
ái hữu tốt nghiệp Công Chánh cùng khóa 2 với
tôi là Phạm Ngọc Xuyên và Bửu Hiệp. Ái hữu
Xuyên thì hiền hòa và luôn vui vẻ với bạn bè còn
ái hữu Hiệp thì đa tài và khéo xã giao.
Ngoài ra tôi xin được phép góp ý về hai
chữ “gác cu” trong câu “Ở đời có 4 cái ngu, làm
mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu” mà trên
LTAHCC số 114 ái hữu Lê Khắc Thí có bàn qua
về 2 chữ gác cu là dùng con cu trống trong
chuồng để dụ con chim trống trong rừng đến và
bắt nó. Vậy gác cu là làm thế nào, mà gác cu tại
sao lại ngu. Gác cu là dùng một con chim trống
đã được luyện tập thành con cu mồi được nhốt
trong một cái lồng có bẫy mà chung quanh được
bao kín bằng lá cây để phù hợp với cảnh vật
bên ngoài, trừ cửa lồng được mở để con cu rừng
thấy được con cu mồi bên trong, từ đâu đến mà
dám xâm phạm lãnh thổ có nhiều lương thực
dành riêng cho mình. Con cu rừng vừa đáp
xuống vừa đá vừa đuổi con cu mồi thì bị xập bẫy
có lưới bao quanh nên không thoát được. Người
gác cu thường ngồi dưới gốc cây to có treo lồng
bẫy để điều khiển con cu mồi. Gác cu ngu là vì
ngồi trong bụi rậm có rắn rít, tổ ong và côn trùng
độc.
Hôm nay tôi xin thực hiện vài đóng góp cho
LTAHCC số 117:
a. Về tài chánh: Chi phiếu $100 dollars để bảo
trợ LTAHCC
b. Về hình ảnh: Bốn bức ảnh bông hoa vừa đẹp
vừa thật to để tặng BPT LTAHCC và các AHCC
(Chúng tôi xin đăng tải một tấm hình tiêu biểu)
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TRANG 9
T.B. Vì ở trong trang đầu "Lá Thư Ban Phụ
Trách số 115" của Lá Thư/THCC đã có ghi:
"Chúng tôi từ nay chỉ gửi Lá Thư đến những
AH/TH nào đã hồi báo nhận Lá Thư. Nếu quí
AH/TH CC nào chưa có và muốn có Lá Thư, xin
gởi Phiếu Hồi Ý là nhận được Lá Thư về cho
chúng tôi ngay".
Vậy xin AH Thuần báo cho AH Trần Trung Trực
biết là tôi đã gửi thư này báo cho biết là tôi đã
nhận được LT số 115 để Ban Phụ Trách gởi cho
tôi Lá Thư AHCC Số 116. Cảm ơn.

BPT
Trước tiên BPT xin cám ơn Niên Trưởng đã có
lòng theo dõi đọc hết các Lá Thư mới ra và lưu
tâm tưởng nhớ tới các AH và TH xa gần cố cựu
khi xưa, có tới 5-7 chục năm vể trước. Lòng của
AH thật là hiền hoà và trí nhớ của AH cũng thật
bền bỉ, ít ai có được.
Tiếp theo, BPT cũng xin cám ơn AH đã tiếp tay
cố AH Lê Khắc Thí giải thích về cái ngu “gác cu”
của các cụ ta khi xưa, trong đó điểm quan trọng
là con chim mồi phải là con trống (male) chứ
không phải là chim mái (female), và sự tranh
đua ở đây là do cái “hùng khí” của con chim
trống, chứ không phải là cái tính “trăng hoa” của
chú chim rừng… Cái ngu gác cu này ngày nay
có lẽ chỉ còn là... vang bóng một thời.
Sau cùng và cũng là điều rất quan trọng và đáng
ghi nhận là BPT xin cám ơn AH Niên Trưởng đã
khen ngợi LT số 116 vừa rồi với công sức đóng
góp của AH Trần Trung Trực, luôn lưu tâm tới
sự trường tồn của Lá Thư và đã gửi check yểm
trợ $100 cùng một số hình chụp hoa thật lớn và
đẹp để chia sẻ cùng các AH của Lá Thư.
BPT xin chân thành cảm tạ.
AH Lê Văn Phuơng
Kính anh Thuần,
Rất tiếc vì không nhận được Phiếu Hồi Ý nên tôi
tạm gửi thơ báo là tôi đã nhận được Lá Thư Số
115.
Kèm theo đây tôi gởi Lá Thư chi phiếu $30 ủng
hộ LT AHCC. Cảm ơn quý ái hữu đã gửi Lá Thư
CC, hình ảnh rõ ràng, bài vở rất hay và có hữu
ích. Tôi rất thích đọc.
Chào thân ái, Lê Văn Phuơng

BPT
Trước hết xin được chia buồn cùng AH về sự
mất mát lớn lao trước sự ra đi của chị nhà, và
xin cầu chúc Hương Hồn của chị sớm về được
cõi Vĩnh Hằng. BPT chúng tôi rất cảm động vì
trong lúc tang gia bối rối, AH vẫn còn nghĩ đến
và gửi tiền về giúp đỡ để duy trì Lá Thư. Tấm
lòng của AH đối với Lá Thư xin được ghi nhận
một cách trân trọng.
Chúng tôi cũng đã sửa đổi số điện thoại mới của
AH (916-432-9741) theo như yêu cầu trong
Danh Sách AH/TH Công Chánh Năm 2022,
ngoài ra chúng tôi cũng đã gửi ngay Lá Thư CC
Số 116 đến AH và chắc giờ này AH đã nhận
được rồi. Thân chúc AH được dồi dào sức khỏe
và xin thành thực cảm ơn về những lời khen
tặng của AH đối với Lá Thư.
AH Phan Văn Nho và Thầy Nguyễn
Thanh Toàn
Đây là email của anh Nho gửi từ Việt Nam
đến thầy Toàn:
Kính Thầy,
Sáng nay em đến thăm Thầy Cô Lân. Tình hình
sức khoẻ, sinh hoạt Thầy Cô tạm ổn, hai người
đã tiêm ngừa đủ 2 mũi. Giúp đỡ ông bà hiện nay
có một cô gốc Huế gần nhà tạm lo liệu, đang tìm
người ổn định. Em đã gặp cô giúp việc nầy, có
lấy số phone để dễ dàng liên lạc.
Hôm nay nhằm ngày Nhà Giáo ở Việt Nam, có
mấy anh học trò cũ K1 Tạo Tác Huế ghé thăm
(có anh Phú, Tổng Giám Đốc Công ty Apave
gốc Pháp về mở Công ty ở Việt Nam), thấy thầy
cô cũng vui!
Về tiền bạc gởi về Thầy lâu nay, em kết toán
đến hôm nay còn tồn giữ $2,400, do không còn
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chi phí gì nữa nên Thầy nói đừng gởi về nữa, có
gì em sẽ báo.
Kính chào, kính chúc Thầy Cô và gia đình sức
khoẻ, bình an!

BPT rất lấy làm cảm động được biết tin thầy Bùi
Hữu Lân đau bịnh đã lâu tại Sài Gòn và đã
được AH Nguyễn Thanh Toàn (Khoá 1 KSCC,
1958-1962) tại Mỹ giúp đỡ, lo liệu yểm trợ tài
chánh, và AH Phan Văn Nho (Khoá 14 KSCC,
1971-1975) tại Việt Nam tiếp tay thăm hỏi và
kiếm người săn sóc... đã nhiều năm tháng qua.
Tình Ái Hữu, Thân Hữu, Môn Sinh trong trường
Công Chánh... đã được thể hiện rõ nét nơi đây.
BPT xin trân trọng thông báo tin này về Thầy
Lân và xin chúc Thầy sức khoẻ sớm được ổn
định.
Xin cám ơn hai AH Nguyễn Thanh Toàn và
Phan Văn Nho đã hết lòng giúp đỡ Thầy Bùi
Hữu Lân, một vị thầy giỏi, đạo đức của trường
Công Chánh năm xưa, và đã thể hiện tình Bác
Ái và Vị Tha thật hiếm quý trong ngành Công
Chánh.

Hình Thầy Cô chụp mới đây

Sau đây là email của Thầy Toàn:

Xin lưu ý AH/TH CC: Lần in LT AHCC Số 117
này giá in và gửi LT lên trên $3,500 USD trong
khi các AH/TH chỉ gửi khoảng $1,750 USD.
Trong tương lai, có thể tăng thêm. Nếu quí
AH/TH không đóng đủ, e rằng ngày nào đó LT
AHCC sẽ tạm ngưng.

Anh Nho thân,
Hôm qua tôi viết mail hơi hấp tấp nên hôm nay
tôi viết lại cho rõ ràng. Mấy hôm nay cứ lận bận
nhiều chuyện, bây giờ tôi mới check email; được
tin này tôi rất mừng.
Nhìn tấm ảnh của Ô.B. Lân tôi thấy rất chạnh
lòng. Thầy Lân thì không biết phải chịu đựng và
phấn đấu với tình trạng sức khỏe như thế này
cho đến bao giờ; còn cô Đức thì lúc này cũng đã
già yếu lắm rồi.
Cách đây mấy tuần nghe tin bà giúp việc bị
bệnh nặng phải đưa vào nhà thương cấp cứu tôi
lo quá chừng.
Nay nghe tin bà có thể trở lại làm việc thì quá
tốt. Hy vọng sẽ không có sự cố gì khác xảy ra.
Nhờ anh Nho tiếp tục lo giùm mọi chuyện chu
tất. Xin anh Nho khỏi bận tâm về vấn đề tài
chánh.
Cám ơn anh Nho nhiều và chúc an lành.
N. T. Toàn
BPT

Thông Báo Cho Toàn AHCC
Hiện BPT còn những Lá Thư sau:
Lá Thư
LT AHCC Số 76
LT AHCC Số 100
LT AHCC Số 109
LT AHCC Số 110
LT AHCC Số 111
LT AHCC Số 112
LT AHCC Số 113
LT AHCC Số 114
LT AHCC Số 115
LT AHCC Số 116

Số còn lại
1
1
5
95
25
4
49
50
50
50

Vì trong tương lai Lá Thư AHCC sẽ không
in nữa, những AHCC nào muốn có những
LT cũ trên để làm kỷ niệm hay biếu bạn bè,
xin vui lòng cho biết LT nào và bao nhiêu
bản, ở Mỹ gửi $5/1 LT, nước ngoài $10/1
LT về cho anh Trần Đức Thuần, thủ quỹ LT.
Ưu tiên người gửi tiền về trước.

